
 Bestelformulier AccountView Business 
 Prijzen 2023 per maand 

 Financieel  € 
 🔲AccountView Business Standaard  200,00 

 Bank voor inlezen mutaties: … 
 🔲Bundel Financieel  125,00 

 🔲Vaste activa II  40,80 
 🔲Bundel Facturering  50,00 
 🔲Consolidatie I  20,50 
 🔲Uitgebreide vreemde valuta  40,80 
 🔲Uitgebreide kostenanalyse  12,50 
 🔲G-rekening  22,55 
 🔲Kostenverdeel I  22,55 
 🔲Intercompanyboekingen  40,80 
 🔲BusinessModeller Financieel  40,80 

 🔲BusinessDimensions Financieel  27,05 
 🔲BusinessReporter Financieel  27,05 
 🔲Accountants toolkit  31,65 
 🔲… goedkeurders Visma.net 

 Approval (per goedkeurder)  10,00 
 🔲Visma.net AutoReport  6,00 

 Telebankieren 
 p🔲Aut. Bet. Buitenland 

 per bank: …  25,05 
 🔲Automatische incasso  22.55 
 🔲Inlezen Single-rekening 

 per bank: …  8,90 

 Accountancy 
 🔲Bundel Accountancy  125,00 

 Bank voor inlezen mutaties: … 
 🔲Bundel Accountancy Extra  156,00 
 🔲CaseWare-koppeling  54,45 

 🔲AccountReporter  68,10 

 Projecten en Uren  € 
 🔲Bundel P&U (incl bundel Fact.)  125,00 

 🔲Bundel Projecten & Uren Extra  179,00 
 🔲Projecten OHW II  54,45 

 🔲Uitgebr. projectbudgettering  72,65 
 🔲Projecthiërarchie  72,65 
 🔲Projectinkopen  22,55 

 (uitbr. op bundel Handel) 
 🔲Projectfacturering (uitbr. op Fact)  22,55 
 🔲Projectoffertes  54,45 
 🔲Projectverplichtingen Financieel  40,80 

 🔲Uitgebr. projectverplichtingen  72,55 
 (incl. Inkoop I) 

 🔲Uitgebr. declaratie omschr.  20,50 
 🔲Uren & decl. Accountancy  31,65 
 🔲Extra medewerkers (11-20)  31,65 

 🔲Extra medewerkers (21-50)  72,65 
 🔲Extra medewerkers (+50)  81,80 

 🔲BusinessMod. Projecten/Uren  40,80 
 🔲BusinessDim. Proj/Uren  27,05 

 (uitbreiding BD Financieel) 
 🔲BusinessRep. Projecten/Uren  27,05 

 Relatiebeheer 
 🔲Verkoopinformatiesysteem (VIS)  40,80 

 Algemeen  € 
 🔲  …  extra AccountView gebruikers  12,00 

 (vanaf 6e gebruiker, prijs per gebr.) 
 🔲Uitgebreide toegangsbeveiliging I  8,90 

 🔲Betalingsfiattering  19,75 
 🔲Audit Trail  18,05 
 🔲Uitgebr. toegangsbev. II  27,05 

 🔲Uitgebr. toegangsbev. III  59,00 
 🔲Fiattering  27,05 

 🔲BusinessAlerter I  56,95 
 🔲BusinessAlerter II  56.95 

 🔲Sleutelvelden wijzigen  18,05 
 🔲Implementatie Toolkit  9,10 

 Internationaal 
 🔲Taaluitbreiding, taal: …  40,80 

 Integratie met AccountView 
 🔲Mutatie-import  13,45 
 🔲Stamgegevens-import  22,55 
 🔲COM Client Access Licence  22,55 
 🔲BM/SDK Client Access Licence  22,55 
 🔲.NET Backoffice Server (BOS)  40,80 
 🔲Communication Service Online  10,90 

 Modules van partners 
 🔲Excel addin (2 gebruikers)  49,00 

 🔲… extra gebruikers (per gebr.)  12,00 

 Databas service en consultancy 
 Bestel online op 
 https://www.databas.nl/meer/regel-direct-online 

 Licentievoorwaarden  Bij de eerste bestelling is ook  het volgende ingevulde en ondertekende formulier vereist: 
 “Visma Ontvangst- en akkoordverklaring AccountView periodieke vergoeding” 
 Databas service  Bij de eerste bestelling is Databas  service Standaard vereist. Databas levert service via de Databas serviceovereenkomst, 
 die een onderdeel is van het AccountView abonnement. Zie  https://www.databas.nl/wat-wij-doen/service  voor  de verschillende niveaus. 
 Consultancy is voor service klanten op korte termijn beschikbaar en wordt achteraf gedeclareerd. 

 Gegevens besteller 
 Naam bedrijf:  KvK-nummer:  Telefoon: 

 Adres:  Postcode:  Plaats: 

 IBAN (op naam van hetzelfde bedrijf): 

 Naam tekenbevoegde:  E-mail: 

 Datum:  Handtekening: 

 Hiermee geef je opdracht voor de levering van een AccountView licentie, service en consultancy op afroep door Databas en geef je 
 toestemming aan Databas B.V. om incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw IBAN af te schrijven wegens 
 software(huur), servicecontracten en/of verleende consultancy, en jouw bank om deze bedragen van jouw rekening af te schrijven 
 overeenkomstig de opdracht van Databas B.V. Je wordt middels een factuur van te voren op de hoogte gesteld van het te incasseren 
 bedrag. Als je het niet eens bent met deze factuur kun je dat dan al aan Databas laten weten. Als je het niet eens bent met een afschrijving 
 kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de 
 voorwaarden. De incassant is Databas BV, Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam; KvK-nummer 33201579; incassant ID 
 NL55ZZZ332015790000. 
 Aansluitkosten €250. Wijzigingskosten €45. Prijzen inclusief levering van  jaarlijkse AccountView update en tussentijdse servicepacks. 
 Aanvang huurperiode: 1e dag van deze maand bij bestellingen die wij ontvangen tot de 15e dag van de maand, of 1e dag van de volgende 
 maand bij bestellingen vanaf de 16e. Minimale huurperiode: 12 maanden. Facturering per kwartaal vooruit, betaling per automatische 
 incasso op de eerste van de maand. Opzegtermijn van losse modules of gehele abonnement: 2 maanden voor het begin van een 
 factuurtermijn. Prijzen zijn exclusief B.T.W.. Wijzigingen voorbehouden, dec 2022. Op deze bestelling zijn de Databas software 
 leveringsvoorwaarden en de Databas service en consultancy voorwaarden van toepassing. Door ondertekening verklaar je dat deze 
 voorwaarden ter beschikking zijn gesteld en dat je er mee akkoord gaat. Je kunt de voorwaarden tevens downloaden vanaf de website. 
 Databas BV, KvK 33201579, 020 565 91 11, sales  @databas.nl 
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